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Agenda
15-16 apr
19 apr
22 apr t/m 3 mei
27 mei
28 mei
29 mei
30 mei
31 mei

IEP eindtoets groep 8
Goede vrijdag, leerlingen vrij
meivakantie
Studiedag, leerlingen vrij
Studiedag, leerlingen vrij
Studiedag, leerlingen vrij
Hemelvaart, leerlingen vrij
Leerlingen vrij

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
Met de meivakantie voor de deur kijken we terug op een geslaagde periode met een mooi project en
een leuke, gezellige projectafsluiting! Aankomende week is het nog even een spannende en
intensieve week voor groep 8, want zij maken dinsdag en woensdag de IEP-toets.
Aankomende vrijdag is het Goede Vrijdag en zijn wij als school gesloten. Aansluitend begint a.s.
maandag ook de meivakantie. Wij zien de kinderen graag op maandag 6 mei weer terug op school.
Fijne vakantie!
De directie

Aanvang school
Om goed onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat de gehele school op tijd begint. Dit is voor
de kinderen en leraren prettig, zodat zij niet gestoord worden in hun onderwijs. Voor De Klipper
betekent dit dat om tien voor half negen voor de inloop de schooldeuren opengaan en wij om half
negen beginnen met ons lesprogramma.
Wij merken de laatste tijd dat hierin wat gemakzucht is ontstaan. De deuren gaan niet altijd meer om
tien voor half negen open en er komen leerlingen na half negen binnen.
De komende periode willen we ervoor zorgen dat we met z’n allen hier weer alert op zijn. Wij zorgen
dat de deur om tien voor half 9 open gaat en vragen aan ouders of zij ervoor willen zorgen dat hun
kind om half 9 in de klas zit. Wij zullen ook vanwege de veiligheid de deuren iets na half 9 sluiten.
Mocht het een keer voorkomen dat u wat verlaat bent, dan vragen wij u stilletjes voor de deur van
de klas afscheid te nemen van uw kind en te begrijpen dat de leerkracht dan geen tijd heeft om u te
woord te staan, aangezien de leerkracht begonnen is met zijn programma.

Dalton
Vanuit de Daltonhoek wordt er een nieuw proeftuintje gestart omtrent het Keuzewerk. Hieronder
leggen wij kort uit wat keuzewerk is en welke invulling wij in dit proeftuintje eraan geven.
Het daltononderwijs richt zich niet alleen op de ontwikkeling van de doelen die de onderwijsinspectie
stelt, maar kijkt verder naar de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen als individu. Om toe te
komen aan deze persoonlijke ontwikkeling zetten wij het keuzewerk in. Tijdens het keuzewerk krijgt
de kind de vrijheid (in gebondenheid) om te werken aan zijn eigen interesses en persoonlijke
ontwikkeling. Als school begeleiden we kinderen in dit proces. Vanuit deze visie vinden wij het
belangrijk dat alle leerlingen toekomen aan het keuzewerk en is het keuzewerk daarom voor iedere
leerling verplicht.
Hiervoor starten wij met een proeftuintje in een aantal klassen met het keuzewerkformulier. In dit
formulier bedenken kinderen stapsgewijs zelf (en indien nodig in overleg met de leraar) welk leerdoel
zij willen behalen en hoe zij dit gaan doen. Vervolgens gaat de leerling in de volgende weken aan dit
doel werken en vind er na de afgesproken tijd een evaluatie en afsluiting plaats.
Wij zijn benieuwd hoe dit bevalt en houden u op de hoogte van het verloop.

Project ‘De vier elementen’
Drie weken lang hebben de kinderen van De Klipper hard gewerkt aan het thema: ‘de vier
elementen’.
Ook hebben alle kinderen hard hun best gedaan met het inzamelen van geld voor het goede doel. Op
woensdag 20 maart hebben de kinderen van groep 7 en 8 meegedaan aan de sponsorloop:
‘Wandelen voor water’. Met beide locaties samen hebben de kinderen wel €2.944,05 weten op te
halen. Complimenten aan alle kinderen van deze groepen!
Op de kijkavond hebben wij velen van jullie gezien. Met elkaar hebben wij ook deze avond een
fantastisch bedrag opgehaald, namelijk €2.456,15! Wij willen jullie allemaal hartelijk danken voor de
bijdrage! Met z’n allen hebben wij een totaalbedrag van €5410,20 euro weten te behalen!
Binnenkort wordt de cheque overhandigd aan het goede doel: Wandelen voor water.

Dodenherdenking
Op 4 mei is het nationale dodenherdenking. Ook dit jaar bent u van harte welkom om deze
herdenking bij te wonen. De herdenking start om 19:30 in zalencentrum Rehoboth aan de
Wilhelminastraat 2. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijlage van deze nieuwsbrief.

Avondvierdaagse
Op dinsdag 25 juni tot en met vrijdag 28 juni 2019 zal de Avond4daagse in Berkel en Rodenrijs
plaatsvinden. De start en aankomst zijn weer op het evenemententerrein aan de Berkelseweg in
Bergschenhoek (naast het zwembad De Windas). Er kan gekozen worden voor de 2,5 km en de 5 km.
Net als vorig jaar zal de ouderraad aanwezig zijn bij de Avond4daagse. Er is vanuit school geen
voorinschrijving. Op maandagavond 3 juni is er een inschrijfavond bij de scouting aan de
Burgemeester Hendrixstraat in Berkel van 19.30 uur tot 20:30 uur. De kosten bedragen €5,- per kind
en €1 per begeleider. Lukt het u niet om 3 juni in te schrijven, dan kan dit ook bij de start van de
avond4daagse, maar houd dan rekening met eventuele wachtrijen.
Uiteraard hopen wij dat veel kinderen van de Klipper mee zullen lopen. Na afloop zal de ouderraad
zorgen voor een klein hapje, dus zoek ons zeker even op!
De Ouderraad

Van Loon & Partners 4 tegen 4 toernooi
Houdt uw kind van lekker voetballen met vriendjes en vriendinnetjes? Dat komt goed uit! Op
woensdagmiddag 5 juni 2019 is de vijfde editie van het Van Loon & Partners 4 tegen 4 toernooi voor
alle schoolkinderen van groep 3 t/m 8 in Berkel en Rodenrijs. Wat je moet weten:
·
·
·
·
·
·

Inschrijven van 8 tot en met 22 april, met een maximum van 130 teams, op
http://www.cvvberkel.nl/4tegen4
Een team bestaat uit 4 tot maximaal 6 spelers uit dezelfde groep.
Categorieën: groep 3/4, 5/6 en 7/8, jongens en meisjes.
Een gemengd jongens/meisjes-team zal bij de jongens spelen
Het voetbaltoernooi wordt gespeeld bij CVV Berkel.
Dit jaar is er een funveld met feestelijke activiteiten, koop voor € 1 een strippenkaart, de
opbrengst is voor Kids!Unlimited.

Uw kind doet toch ook mee? We gaan er weer een gezellige sportieve dag van maken!
Meer weten? www.cvvberkel.nl/4tegen4
www.facebook.com/4x4berkel 4tegen4toernooi@cvvberkel.nl

